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Cumprindo promessas
Ano novo, novos planos, novos desafios...

Nesta quinta edição da XMagazine, o Sr. Emanuel Toscano, admi-
nistrador, apresenta o CASE do Hospital São Camilo de maneira 
didática, detalhada e bem explicativa dos desafios, conquistas e  
benefícios da implantação do Centro de Serviços Compartilhados. 
É a demonstração clara da implantação do conceito de CSC no 
ramo da Saúde.

Nesta edição, não teremos as provocações ou reflexões do Editor 
no capítulo Excelência Operacional, mas o cumprimento de uma 
promessa que já perdura 2 anos: a divulgação sobre a publicação 
de seu livro sobre Serviços Compartilhados.

Brindemos 2013 e o ano 2 da XMagazine.

Carlos Magalhães
Editor Responsável
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Carlos Magalhães 
(carlos.magalhaes@xcellence.com.br)
 
Sócio-diretor da assessoria empresarial 
Xcellence & CO., Advisor e especialista no 
modelo de eficiência operacional baseado 
no conceito de Organização de Serviços 
Compartilhados e Centros de Excelência.

O livro não só provoca uma reflexão sobre as poten-
cialidades, os desafios e os efeitos do uso da gestão 
em ambientes de Serviços Compartilhados como tam-
bém apresentam sua relação colaborativa ao ambiente 
empresarial para que quando corretamente integrado e 
balanceado seja instrumento para promover o conheci-
mento, produzir inovação e vantagem competitiva, reve-
lando a verdadeira base da inovação bem sucedida para 
perenizar no mercado global do século XXI.

A obra detalha como desenvolver um processo de 
gestão em ambientes de Serviços Compartilhados 
que garantam a geração de resultados sustentáveis a 
curto, médio e longo prazos, além de oferecer um 
“auto-diagnóstico” para que o leitor avalie o estágio de 
evolução de sua organização. É leitura essencial para 
gestores, suas respectivas equipes e estudantes de 
gestão que desejam conhecer e estar habilitado aos de-
safios propostos pelo dia-a-dia deste ambiente.

Há pouco mais de dois anos tenho dito que estava es-
crevendo um livro sobre os conceitos e experiências na 
implantação e gestão de ambientes de Serviços Com-
partilhados. Além da velha desculpa de falta de tempo, 
cada vez que revisava o conteúdo, percebia que algu-
mas ideias já haviam mudado. Daí a difícil conclusão 
de finalizar a descrição de um modelo operacional cuja 
dinâmica e capacidade de adaptação acompanha as 
necessidades e expectativas empresariais e de merca-
do nos novos tempos, mas finalmente cheguei a esta 
edição.

Este livro busca trazer aos seus leitores minhas experiên-
cias de ensino-aprendizagem por meio da teoria aplicada 
na prática e a comprovação de seus resultados. Desejo 
que seja uma fonte, mas não inesgotável, de recursos 
pedagógicos e de inspiração para profissionais que 
resolveram se aventurar na jornada de criação e gestão 
de um ambiente de Serviços Compartilhados.

Cumprindo
promessas

Excelência Operacional
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A gestão de um ambiente de Serviços Compartilhados, 
nas novas práticas de mercado envolve a arte de apren-
der a administrar pessoas e organizações em ambiente 
multidimensional e funcional, de alta complexidade, ali-
mentado por questões objetivas e subjetivas, por pro-
cessos e políticas, por expectativas e métricas.

No trabalho de criar a ponte entre dois mundos apa-
rentemente distantes, o da arte de criar estratégias e da 
ciência de leva-las à operação, destaco a figura de um 
personagem crucial nesta jornada: O Gestor do CSC. 
O Gestor do CSC é retratado no livro como uma com-
binação ideal de competências, habilidades e atitudes 
daqueles profissionais que fazem acontecer a complexa 
disciplina da profissionalização da área de apoio e a 
demonstração de seu valor aos resultados da organiza-
ção. 

A proposta do livro é oferecer ao leitor um manual prático 
e inspirador com dicas e métodos que podem ser apli-
cados a qualquer negócio e pode ser utilizado por qual-
quer pessoa, seja para melhorar um modelo de negó-
cio ou desenvolver um novo modelo sob os conceitos 
de Serviços Compartilhados. Busca revelar uma forma 
integrada de pensar que equilibra a investigação dos 
novos conhecimentos (inovação) com a exploração do 
conhecimento atual (eficiência), com o objetivo de gerar 
conceitos revolucionários e criar valor para as empresas.

Desejo que seja útil.
Obrigado.

Carlos Magalhães
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Implantação do Centro de Ser-
viços Compartilhados (CSC) para 
a rede de Hospitais São Camilo

1. Contextualização
A formação da atual rede de Hospitais São Camilo de 
São Paulo começou com a integração da gestão do 
Hospital São Camilo Pompeia com o então Centro 
Hospitalar Dom Silvério Gomes Pimenta, atual Unidade 
Santana, e com a transferência do então Hospital e Ma-
ternidade Leão XIII, atual Unidade Ipiranga, para a So-
ciedade Beneficente São Camilo em 1999. Já no ano 
de 2000, os nomes dos 3 hospitais foram unificados, 
passando a chamarem-se Hospital e Maternidade São 
Camilo, apenas adicionando-se as identificações Uni-
dade Pompeia, Unidade Ipiranga e Unidade Santana. 

Deste modo, já se iniciava o esforço por unificar e 
padronizar os vários aspectos da gestão. Estas 
iniciativas derivaram sempre de um plano estraté-
gico que na época, chamavam-se PDI – Plano de 
Desenvolvimento Institucional. Deste plano, a partir 
de 2004, algumas áreas passaram a ser centraliza-
das, como compras, comunicação e marketing e RH. 
Menos as áreas financeiras. Com a modernização da 
metodologia do planejamento estratégico ocorrido em 
2008, com base em um BSC e na organização de obje-
tivos, indicadores, metas e planos de ações, os bene-
fícios de uma maior centralização ficaram ainda mais 
evidentes. Desta constatação, foi descrito um projeto 
chamado Sinergia, que demonstrou a viabilidade de 
uma centralização nas áreas financeiras.  

No entanto, devido aos momentos políticos/estraté-
gicos por que cada hospital passava cujos focos es-
tavam direcionados para conquistas de certificações, 
modernizações e crescimento, o projeto não ganhou 
prioridade. Além destes fatores, o conceito de atuação 

Emanuel Toscano 
 
Diretor Financeiro 
e de Serviços Compartilhados
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“corporativa” ainda não estava maduro. Foi então que, 
em 2010, ocorreu um “job rotation” entre os executivos 
das 3 unidades e fui designado para a função corpo-
rativa de Diretor Financeiro e de Serviços Compartilha-
dos, acumulando a gestão de todas as áreas financei-
ras das Unidades, Lavanderia, Compras, Marketing, 
Comunicação e TI.

Obviamente, o principal desafio foi centralizar as áreas 
financeiras com os seguintes objetivos:

1. Melhorar o índice de recebimento;
2. Otimização de recursos;
3. Padronização de atividades 
    e estabelecimento de normas;
4. Melhorar o nível de segurança nos 
    processos administrativos-financeiros.

O cenário encontrado à época era o seguinte:

Estrutura organizacional:

Estruturas triplicadas (contabilidade, tesouraria, contas 
a pagar, contas a receber e TI), lideranças triplicadas, 
estrutura organizacional não padronizada, cargos e sa-
lários conflitantes, descrição de atribuições mínimas, 
procedimentos não padronizados, normas ausentes ou 
não aplicadas, controles frágeis.

Desempenho financeiro:

Índice de recebimento declinante, ausência de metodo-
logia de cobrança confiável, conceitos de glosas e 
recurso de glosa não padronizados, indicadores dife-
rentes ou não padronizados, ausência de cobrança 
de recursos, erros nos lançamentos de recebimento, 
política de investimentos não padronizada, custos por 
atividades elevados.

Uso do sistema informatizado:

Embora as 3 unidades já usassem o mesmo ERP (MV), 
o seu uso era desigual entre as unidades e operam em 
bases diferentes. Na prática, eram 3 sistemas diferen-
tes, apesar de unificados. Relatórios não padronizados, 
insuficientes, sem compartilhamento e com baixa ca-
pacidade de apoio à tomada de decisão. Ausência de 
um ambiente de compartilhamento de informações e 
rotina de discussão de casos. Baixa exploração das 
potencialidades do sistema, especialmente no que 
tange a automatizações. 

Diante desse cenário complexo e da premência de 
implantação assertiva de medidas para saneamento 
das fragilidades, o Hospital buscou metodologias para 
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organizar este processo de mudanças a nos aprofun-
dar no modelo de serviços compartilhados – shared 
services – na linguagem de mercado. Após o curso 
com Carlos Magalhães visualizamos o potencial desta 
metodologia bem como sua perfeita adaptação às nos-
sas necessidades de centralização ordenada, organiza-
da e eficiente. Apresentei a ideia à Diretoria Geral, que 
prontamente apoiou o seu desenvolvimento.

Estando a fase de patrocínio corporativo consolidada, 
fizemos um plano de ação básico, que pressupunha a 
contratação de uma consultoria para nos assessorar a 
organizar e acelerar a implantação do projeto.

2. Conceituação de CSC – Centro 
de Serviços Compartilhados para o 
Hospital São Camilo

Um Centro de Serviços Compartilhados, para ser con-
siderado como tal, precisa ir além da simples reunião 
de pessoas num mesmo local executando serviços cor-
porativamente. Trata-se de um modelo de organização 
construído com base em processos pelo qual uma área 
presta serviços para vários departamentos de uma ou 
várias empresas. Normalmente, estas atividades são as 
consideradas “transacionais”, ou seja, meramente 
operacionais. Todo o potencial do ‘CSC se encontra 
neste fator, pois estas atividades são plenamente pas-
síveis de serem padronizadas e automatizadas, geran-
do grandes ganhos de escala, permitindo, inclusive, o 
crescimento organizacional de modo seguro e eficiente. 
Num CSC, as pessoas trabalham de forma única e pa-
dronizada para clientes internos, que podem ser uni-
dades de negócio, filiais, empresas ou departamentos. 
Foram estabelecidos 4 pilares para o CSC do Hospital 
São Camilo:

Pilares para o CSC do Hospital São Camilo 

§  O plano do Centro de Serviços Compartilhados para o Hospital e 
Maternidade São Camilo apóia-se em 4 pilares: 
–  PILAR 1 – Obter economia de escala das operações 

-  Redução do custo de processos; 
-  Aumento no volume para negociação com fornecedores; 
-  Redução dos custos operacionais de licenças, manutenção e upgrade de 

sistemas. 
–  PILAR 2 – Promover a padronização de processos e sistemas 

-  Redução ou eliminação das exceções nos processos; 
-  Maior flexibilidade e agilidade  da organização para implementar as 

mudanças nos processos em toda organização e permitir seu crescimento 
–  PILAR 3 - Mitigar Riscos 

-  Melhores práticas de processos com maior visibilidade, controle e 
conformidade com regras e leis; 

–  PILAR 4 - Fornecer suporte e alinhamento com a estratégia do 
Hospital São Camilo 
-  Geração de uma plataforma de serviços flexível e escalável; 
-  Possibilidade de abertura de novas frentes mais rápidas e sinérgicas; 
-  Melhoria da margem operacional; 
-  Melhor utilização dos ativos do Hospital e Maternidade São Camilo ; 
-  Promoções e melhorias na imagem da organização perante o público – 

eficiência; 
-  Redução de custos operacionais e melhor prestação de contas; 
-  Maior agilidade na implantação de novas tendências  tecnológicas, de 

processos e gestão; 
-  Compartilhamento da responsabilidade da Gestão de Desempenho com 

toda organização. 
-  Maior agilidade para reagir às demandas do mercado; 
-  Maior foco nas necessidades do cliente interno e externo; 
-  Maior foco em qualidade e satisfação do usuário. 

Processos de Suporte  

Centro de Serviços   

Financeiro 
Recursos Humanos 

Administração 
Tecnologia da Informação  

Compras Indiretas 

Financeiro 
Recursos Humanos 

Administração 
Tecnologia da Informação  

Compras Indiretas 

Unidade Pompéia 

Financeiro 
Recursos Humanos 

Administração 
Tecnologia da Informação  

Compras Indiretas 

Unidade Santana 

Financeiro 
Recursos Humanos 

Administração 
Tecnologia da Informação  

Compras Indiretas 

Unidade Ipiranga 

Unidade Pompeia Unidade Santana Unidade Ipiranga 
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3. Fase 1 - Organização do Projeto 

Decidimos desenvolver o projeto em duas grandes 
fases. A primeira, focada em diagnosticar a situação 
atual e redesenhar todos os fluxos das áreas financeiras 
e a segunda, dependente da conclusão da primeira e 
da análise de sua viabilidade, seria a implantação pro-
priamente dita dos novos processos numa estrutura 
aderente ao modelo CSC. O escopo da primeira fase foi:

1. Revisar o modelo operacional
a. Processos e controle;

b. Sistema de informação;
c. Qualificação e capacitação de pessoas;
d. Estrutura organizacional;
e. Modelo de interação com áreas usuárias.

2. Identificar oportunidades de melhoria 
de processos, controle e estrutura.

3. Levantamento e alinhamento dos atuais 
indicadores.

O plano de trabalho ficou assim definido:

O Cronograma proposto para esta fase foi de 8 sema-
nas e foi executado plenamente dentro do prazo entre 
inicio de setembro e final de novembro de 2010.

Os resultados da primeira fase foram:
 

a. Diagnóstico da situação anterior
b. Processos mapeados
c. Análise dos indicadores 
d. Análise dos perfis das lideranças atuais
e. Sugestão da nova estrutura organizacional
f. Análise da estrutura de sistemas e TI

Ao todo foram apresentadas 61 premissas e 113 planos 
de ação. Os produtos apresentados nesta primeira fase 
produziram uma série de reflexões profundas relativas 
ao nosso modelo de gestão para estas áreas e criaram 
um momento político bastante favorável à implementa-
ção da fase seguinte, que era exatamente a de implan-
tação do modelo do CSC.
Ao lado seguem alguns exemplos dos produtos desta 
fase:

- Para este projeto 
elaboramos um abor-
dagem em 2 fases. A 
primeira fase consistiu 
no entendimento da 
situação atual, a se-
gunda fase focará no 
desenvolvimento do 
modelo futuro. 

- O projeto foi organiza-
do em 3 (três) frentes 
de trabalho, denomi-
nadas: Processos e 
Tecnologia, Estrutu-
ração Organizacional 
e Gestão do Projeto e 
das Expectativas.

A. Mapeamento dos fluxos e organiza-
ção dos processos em 3 grandes ciclos:

- Gerenciar cadeia de recebimentos; 
- Gerenciar cadeia de pagamentos, e;
- Gerenciar controladoria e contabilidade.

O mapeamento realizado serviu de base para definição 
da nova estrutura organizacional bem como para orga-
nização do catálogo de serviços prestados pelo CSC.

B. Análise dos indicadores 

Estas análises dos indicadores obedeceram a uma 
metodologia crítica pré-definida e geraram uma 
significativa mudança na forma de coleta de dados. A 
partir das recomendações originadas nestas análises 
criamos uma forma de coletar os dados mais críticos 
pelo BI, garantindo desta forma a qualidade, segurança 
e a tempestividade das informações para a tomada de 
ações.

Análise e Identificação de 
Oportunidades de 

Melhoria  
Implementação Planejamento 

Recomendações e 
Plano de  

Implementação  

Definir Equipe do Projeto 

Entrevistar Executivos 

Entrevistar  
Profissionais da Área 

Coletar Dados Elaborar sugestões de melhoria Implantação dos processos 
redesenhados 

Revisão do modelo de 
Faturamento 

Organização da área de Serviços 
Compartilhados 

Identificar Melhores Práticas 
na Industria 

Reunião inaugural de 
Comunicação do Projeto 

Refinar Escopo, Objetivo e  
Estratégia do Projeto 

Desenvolver Plano do 
 Projeto 

Avaliar Estrutura Organizacional, 
Processos e Sistemas 

Identificar Oportunidades de 
Melhoria 

Análise dos Impactos na 
Estrutura de controles e 

Exposição ao Risco 

Criar Plano de Implementação 
(Roadmap)  

Obter validação da Dir. Fin & SC Integração de atividades no SC 

Integração do CSC à cultura da 
organização 

FASE 2 

Definir priorização das ações 
recomendadas  

Obter Validação da Dir. Fin & SC 

Obter Validação da Dir. Fin & SC 

Fr
en

te
s 

 Processos e Tecnologia 

Estruturação Organizacional 

Gestão de Projeto e das Expectativas 
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Visão Futura - Mapa de Processos

Exemplo de Fluxo: Gerenciar Contas a Receber e Cobrança



C. Análise dos perfis das lideranças 
atuais.

Esta análise nos permitiu aferir a aderência dos perfis 
das lideranças então vigentes aos requeridos no novo 
modelo de gestão que estava sendo proposto para 
evitarmos dispensas desnecessárias, percepção de 
necessidades de desenvolvimento e treinamento. Este 
processo foi bastante salutar visto que das atuais 11 
lideranças, entre gerentes e coordenadores, apenas 2 
foram contratadas do mercado e 3 tiveram que ser dis-
pensadas em função das oportunidades de sinergias 
e inadequação de perfis. As lideranças remanescentes 
ou foram remanejadas, ou surgiram por promoção dos 
níveis mais operacionais. Isto teve um impacto muito 
forte na motivação da equipe que percebeu que os 
movimentos de RH não ocorreram aleatoriamente ou 
por preferências particulares, mas sim, por um proces-
so racional de avaliação por competências.

D. Proposta da nova Estrutura 
Organizacional

Com as mudanças recomendadas nos processos, no 
número de colaboradores, no modelo técnológico para 
suporte à operação da Diretoria Financeira e Serviços 
Compartilhados e principalmente na mudança de cul-
tura para o foco em serviços e eficiência operacional 
houve a necessidade de adequar a estrutura orga-
nizacional da empresa.

Foi proposta uma estrutura organizacional muito mais 
simplificada e eficiente, em que os cargos foram 
equalizados e os níveis hierárquicos organizados. Com 
isto foi possível uma clarificação nos papeis de todos, 
em especial das lideranças, e nossa capacidade de 
gestão foi significativamente melhorada. 

E. Análise da estrutura de sistema e de TI

Cenário encontrado:

- Falta de padronização de processos 
  e políticas inexistentes;

- Sistemas e bases de dados 
  duplicados (MV);

- Sistema sub-utilizado (BI – Microstrategy);

- Dados desconexos e sem integração 
  gerando dependência de planilhas EXCEL;
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Estrutura Organizacional remodelada

Diretoria Financeira e 
Serviços Compartilhados

Gerência Ciclo 
de Recebimentos 
(Pré-faturamento 
ao Recebimento)

Gerência Ciclo 
de Pagamento

(Cadastro 
ao Recebimento)

Gerência Ciclo 
de Controladoria
e Contabilidade

Centro 
de Excelência

Central de 
Atendimento e 
Documentos

- Inexistência de relatórios gerenciais 
  estruturados;

- Disfuncionalidades no modelo 
   de gestão de TI;

- Ausência de automação bancária no fluxo 
de pagamento e recebimento de cobrança.

Todos estes problemas explicitados geraram uma série 
de mudanças na área de TI. Sua estrutura organizacio-
nal foi alterada, a política de cargos e salários foi 
adequada e vários projetos de melhoria de infraestru-
tura e de sistemas foram implementados e ainda estão 
sendo implementados, destacando-se dois principais, 
em razão do seu impacto para o hospital: o projeto de 
fusão das bases do MV, que ainda hoje está em an-
damento, e a implantação do sistema de colaboração 
SharePoint, cuja função é a disponibilização de um 
portal unificado para compartilhamento de arquivos, 
criação de workflows, gerenciamento de documentos 
dentre outras funções, com alto poder de alteração na 
cultura organizacional pelo aprimoramento substancial 
na comunicação entre as áreas.

Outra iniciativa de alto impacto foi a implantação 
do sistema de automação das transferências de ar-
quivos entre o sistema MV e o sistema bancário. Este 
mecanismo trouxe ganhos significativos de tempo de 
lançamento dos arquivos para pagamento.
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Estratégia de Implantação

Fase 2 - A implementação 

Concluída a fase 1, o relatório final foi apresentado para 
a alta direção e obtivemos autorização para a continui-
dade do projeto que seria a implantação das sugestões 
apresentadas no relatório e a consequente implanta-
ção do CSC. Esquematicamente podemos representar 
assim a macro visão da evolução do projeto; De fato, 
em 2011, o que vimos foi um profundo processo de 
transformação na gestão da rede São Camilo, especial-
mente nos processos financeiros.

A segunda fase foi assim organizada:

A. Definição de princípios orientadores para o 
projeto. Isto foi importante para reduzirmos o 
campo de atuação para os pontos essenciais. 
Havia o risco de dispersão dos esforços em 
razão da complexidade do projeto.
Os princípios definidos foram: foco, exequibili-
dade, responsabilização e eficiência.

B. Definição do caminho crítico (roadmap) e do 
cronograma

A organização do projeto pressupôs uma forte respon-
sabilização das lideranças em que elas próprias tinham 
a autoridade para a definição de sua equipe de tra-
balho e organização de seu processo. Isto criou o com-

prometimento necessário para o alcance dos objetivos 
no prazo esperado. Além disto, como pode ser visto 
na penúltima linha do Roadmap, houve uma preocupa-
ção com a gestão da mudança e comunicação. Foram 
criados instrumentos de comunicação oficiais que ex-
plicavam o que estava acontecendo para toda a comu-
nidade do hospital. Deste modo evitávamos distorções 
de comunicação. Além disto, para garantir o sucesso 
em sua implantação, foi definida uma estrutura para a 
gestão do projeto.

Esta estrutura foi fundamental para criar o ambiente 
político propício à transformação esperada. Minha atu-
ação era permanente junto à equipe do projeto no sen-
tido de dar apoio e direção na condução dos trabalhos 
bem como acompanhar o cumprimento das etapas do 
projeto. 
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Equipe do Projeto e Responsabilidades

Roadmap Transformar

1 

Equipe do Projeto 

Gerência do Projeto 

Comitê Diretivo 

Diretor 
Financeiro  
Emanuel  
Toscano 

 
Sócio Xcellence  

Carlos 
Magalhães 

Hospital 
São Camilo  

 
Emanuel 
Toscano 

Facilitadores Hospital e 
Maternidade São 

Camilo  
 

Profissionais do Hospital e 
Maternidade São Camilo 

Xcellence & 
CO.  

 
Carlos 

Magalhães 

Consultores 
 

João Tadeu Pintoni 
Claudio Ferreira 
Renato Citero 

Beatriz Marson 

•  Garantir a qualidade do plano de trabalho 
•  Garantir a disponibilidade de informações para a correta 

tomada de ação. 
•  Suportar a equipe na definição dos trabalhos 
•  Acompanhar o andamento, impactos e riscos do projeto 

•  Promover o envolvimento da organização no projeto 
•  Deliberar sob questões críticas do projeto (sob demanda) 
•  Aprovar produtos finais 

•  Realizar entrevistas, levantamento de informações, 
elaborar diagnósticos e prover recomendações ao longo do 
projeto  

•  Disponibilizar/ levantar e facilitar o acesso da informação 
para garantir a correta formação da informação para a 
tomada de decisão 

•  Aportar e difundir conhecimento do projeto para todos os 
interessados 

	  	       	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   FASE	  TRANSFORMAR	   	  	  

	  	   FEV	   MAR	   ABR	   MAI	   JUN	   JUL	   AGO	   SET	   OUT	   	  	  

	  	   Montagem da equipe 	  	   	  	   	  	  

	  	   Seleção da equipe 	  	   	  	  

	  	   Preparação da equipe ( treinamento ) 	  	   	  	  

	  	   Montagem da estrutura 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Definição do local 	  	   	  	  

	  	   Preparação do Local 	  	   	  	   	  	  

	  	   Instalação da Equipe - Inauguração 	  	   	  	  

	  	   Implantação de novos processos 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Ciclo de Pagamento 	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Ciclo de Recebimento 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Contabilidade e Controladoria 	  	   	  	   	  	  

	  	   Centralização da estrutura 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   GO LIVE - KickOff  	  	   	  	   	  	  

	  	   Melhoria contínua dos processos 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Processo de Mudança Cultural - Foco em Serviço 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Melhoria do MV Sistema 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Eliminação dos GAPs por parte da MV sistemas 	  	   	  	   	  	  

	  	   Definição das Tabelas DE / PARA com operadoras 	  	   	  	   	  	  

	  	   Aplicação das melhorias disponíveis pela Solução MV Sistemas 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Treinamento das Equipes nas funcionalidades Sistema MV 	  	   	  	   	  	  

	  	   Automatização dos processos 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Integração com SimplesmenteUse 	  	   	  	   	  	  

	  	   Integração com sistemas bancários 	  	   	  	   	  	  

	  	   Implantação do workflow no MV sistemas 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Implantação do Portal 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Implantação do modelo de gestão 	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Apresentação do Modelo Operacional aos Stakeholders 	  	   	  	  

	  	   Apresentação do Modelo Operacional aos usuários 	  	   	  	  

	  	   Apresentação do Modelo Operacional aos clientes e fornecedores 	  	   	  	  

	  	   Inicio da Operação do ambiente CSC / Frente de atendimento local 	  	   	  	  

	  	   Indicadores 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Migração de Relatórios Excel para Microstrategy 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Definição de novos Indicadores 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Maturação dos Indicadores 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Gestão do Projeto 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Gestão da Mudança e Plano de Comunicação 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Mensuração dos Resultados - Quick Wins 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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4. Resultados alcançados 

Podemos dizer, em linhas gerais, que o resultado que 
conquistamos com este projeto foi literalmente uma 
transformação. Uma transformação da cultura da em-
presa, não apenas nas áreas financeiras. Mais que 
apenas reduções de custos, otimização de recursos, 
processos sendo realizados mais rapidamente e com 
maior segurança. Mudamos a forma de a empresa 
pensar. Porque todos foram envolvidos e devidamente 
comunicados. Havia uma percepção geral de que 
todas as mudanças que estavam sendo implan-
tadas eram necessárias e era o certo a fazer. Não 
houve praticamente resistência. Evidentemente, há 
ainda muito que fazer. Ainda os processos apresentam 
fragilidades que precisam ser atacados. Precisamos 
amadurecer e consolidar os controles, melhorar de-
sempenhos, etc. Estamos na fase da consolidação. No 
entanto, o cenário é completamente diferente daquele 
que encontramos a pouco mais de um ano. 

As coisas aconteceram num ritmo acelerado, estrutu-
rado e planejado. Em dois meses fizemos o diagnósti-
co e em oito meses todos os processos estavam 

centralizados e operando num espaço físico unificado. 
A cultura foi mudada radicalmente em 10 meses de 
trabalho intensivo. Este, sem dúvida, foi um dos mais 
profundos e duradouros resultados para o Hospital São 
Camilo.

A seguir, detalhamos os resultados gerais do CSC e por 
cada processo (ciclo) de atividade, gerido por uma 
liderança no ambiente CSC do Hospital São Camilo.

Resultados gerais 

1. Estrutura organizacional

Cargos e salários equalizados, com descrição das fun-
ções e diferenciação de atribuições por cargo. Isto pos-
sibilita uma visão de progressão de carreira dentro do 
CSC. Implantamos avaliação de desempenho para as 
lideranças baseadas nos indicadores de seus próprios 
processos. Isto cria uma motivação adicional para a 
busca por resultados. 

Definir/ confirmar aderência da Visão 
Futura 

Gerenciamento 
do Projeto 
Advisory 

Março Abril Maio 

Realizar Análise 
de Localização do 

CSC 

Fevereiro Julho Ago a Dez. Junho 

Roadmap para implantação do Centro de Serviços Compartilhados  

Definir plano de implantação 
considerando restrições na 

organização 

Definir plano de comunicação  

Desenvolver conceito treinamento SLA  

Preparar local para o CSC 

Levantar nível de 
satisfação 

Prover feedback para 
clientes  

Prover feedback para clientes  - Plano 
de Comunicação Realizar Kick-off 

de inauguração do 
CSC 

Levantar nível de 
satisfação 

Prover feedback 
para clientes  

Visão e Plano Desenho  Construção/ Operação Inicial Entrega/ Operação 
Estável 

CSC Autônomo 
Definir governança para o CSC 

Definir Programa de Capacitação para a 
equipe de CSC 

Definir local para 
o CSC 

Implantar ações do plano de 
comunicação 

Definir indicadores operacionais  

Centro de 
Excelência 

Mapear indicadores atuais 

Realizar estudo de localização 

Gerenciar automação dos indicadores  

Gerenciar automação das planilhas 

Mapear planilhas de controle Multiplicar procedimento e utilização de 
ferramentas para a gestão de indicadores  

Definir diretrizes para os 
procedimentos CoE 

Desenvolver procedimentos  

Desenvolver o Catálogo de Serviços  

Operacionalizar indicadores 
operacionais 

Gerar relatórios 
CSC Avaliar relatórios  Propor ajustes e 

melhorias 
Gerar relatórios 

CSC Avaliar relatórios  Propor ajustes e 
melhorias 

... 

Pessoas 

Definir Coordenadores Equipe CSC 
(organograma) Desenhar funções, responsabilidades, 

competências e métricas para CSC 

Definir perfil de cargos para o 
organograma do CSC 

Definir papéis e responsabilidades 
dentro do CSC 

Desenvolver Programa de 
Capacitação para a equipe de CSC 

Definir plano de cargos e salários para 
o CSC 

Verificar aderência da organização ao 
modelo proposto 

Aplicar treinamentos para o CSC 
Preparar material 
treinamentos para 

o CSC 

Buscar metas e excelências  Buscar metas e excelências  

Tecnologia da 
Informação  

Realizar 
levantamento de 
atividades não 
realizadas pelo 

MV 

Desenvolver 
mapas de 
soluções e 
Integrações  

Elaborar matriz da VISÃO FUTURA - 
processos vs. Sistemas  

Realizar implantação das mudanças no MV 

Instalar solução e definir módulos a 
serem desenvolvidos no Portal 

(reembolsos de despesa, solicitações) 

Desenvolver automação bancária 

Revisar contratos da área 

Desenvolver tabelas “de-para” tabela TISS com convênios 

Aprovar SLA inicial 

Gerar lista de aderência sistemas  
processos  

Inventariar TI  e propor 
recomendações  

Definir nova organização/ infra-
estrutura de TI 

Suportar a automatização dos controles em planilhas 

Parametrizar e inserir conteúdos no Portal 

Parametrizar e inserir conteúdos no SimplesmenteUse 

Desenhar, construir e efetivar 
funcionalidades e integrações e 

GED/ Workflow 

Apresentar indicadores operacionais  

Buscar metas e excelências  Buscar metas e excelências  

Desenvolver procedimentos  

Desenvolver o Catálogo de Serviços  

Ciclo de 
Recebimentos 

Alinhar e validar processos com 
usuários 

Definir diretrizes/ modelo para os 
procedimentos 

Elaborar reavaliação do processo de 
Glosas 

Desenvolver automação bancária 

Implantar processo de pré-faturamento 

Revisar contratos da área Realizar negociações com Operadoras – Padrão TISS 

Gerar lista de aderência sistemas  
processos  

Definir necessidades de áreas fora 
de escopo 

Desenvolver procedimentos  

Multiplicar procedimento e utilização 
de ferramentas para atividades no 

CSC 

Apresentar 
indicadores 
operacionais  

Buscar metas e excelências  Buscar metas e excelências  

Aprovar SLA inicial Desenvolver o Catálogo de Serviços  

Reuniões de Status          Finalizadas                em andamento                em atenção            em atraso 

Ciclo de 
Pagamentos  

Controladoria 

Entender processo de compras/ 
cadastro de itens/fornecedores  e 

gerar lista de necessidades 

Alinhar e validar processos com 
usuários 

Alinhar e validar processos com 
usuários 

Criar Central de Documentos 

Definir diretrizes para os 
procedimentos 

Revisar contratos da área 

Revisar contratos da área 

Revisar contratos da área 

Definir diretrizes para os 
procedimentos 

Definir modelo para Tesouraria 

Gerar lista de aderência sistemas  
processos  

Gerar lista de aderência sistemas  
processos  

Multiplicar procedimento e utilização de 
ferramentas para atividades no CSC 

Desenvolver procedimentos  

Desenvolver o Catálogo de Serviços  

Apresentar 
indicadores 
operacionais  

Aprovar SLA inicial 

Multiplicar procedimento e utilização de ferramentas 
para atividades no CSC 

Desenvolver procedimentos  

Desenvolver o Catálogo de Serviços  

Apresentar 
indicadores 
operacionais  

Aprovar SLA inicial 

Buscar metas e excelências  Buscar metas e excelências  

Propriedade de Xcellence & CO. Não pode ser distribuído sem autorização do autor. 
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Alguns conceitos complementares: 

1. A central de documentos e cadastros cuida 
do recebimento de todos os documentos que 
chegam ao CSC (notas fiscais, contratos, cor-
respondências, etc.), faz sua classificação, con-
fere alíquotas e lança os recolhimentos de im-
postos. Além disto, é o responsável pela gestão 
de todos os documentos legais das 3 unidades. 

2. O desdobramento do contas a receber em 
contas a receber e recurso de glosas se deve ao 
grau de complexidade das duas atividades. No 
contas a receber o trabalho é identificar correta 
e rapidamente os pagamentos que são efetua-
dos pelos convênios e cobrar os não pagamen-
tos. Parece uma atividade simples, mas devido 
ao volume de títulos a receber (aprox. 2.800/
mês), que podem ser o título original vencido, 
uma diferença de pagamento não esclarecida 
ou a cobrança de um recurso não pago, aliada 
à não padronização e falta de clareza dos docu-
mentos de pagamentos dos convênios, estas 
atividades se tornam altamente especializadas. 
O recurso de glosas é especializado em analisar 
as cartas de glosas, lançar as glosas aceitas no 
sistema e recursar as glosas consideradas in-
devidas. Além disto, faz cobrança de recursos 
de glosas e prepara informações e dados para 
negociações e análises do desempenho. 

2. Normatização

Foi criada e implantada a “Norma de Aprovações e 
Alçadas”. Esta iniciativa foi responsável por grande 
parte da mudança de cultura. Nela, estão expressas e 
oficializadas as normatizações que definem quem tem 
autoridade para assinar documentos (contratos, notas 
fiscais, propostas comerciais, etc.), liberar pagamen-
tos e compras por níveis de alçadas. Define o fluxo de 
solicitação de reembolsos e aprovações de viagens e 
despesas. Define também a forma com que os docu-
mentos devem chegar ao CSC para serem processado. 
Esclarece a importância da assinatura e carimbo nos 
documentos. Além disto, o que é fundamental, atribui 
responsabilidade a quem assina e libera documentos. 
Isto faz toda diferença.

3. Compartilhamento e gestão das 
informações

Criamos a cultura do compartilhamento das informa-
ções. Para viabilizar esta iniciativa, implantamos o por-
tal colaborativo SharePoint, onde todos os principais 
documentos estão arquivados e disponíveis, num am-
biente seguro com controle de acesso e submetido à 
rotina de “backup” da TI. Ou seja, as informações 
deixaram de ser propriedade das pessoas e passaram 
a ser organizacionais. Com isto passamos a gerir 
melhor o conhecimento. Exemplos de informações 
compartilhadas: relatórios, normas de alçadas, fluxo de 
contratos, indicadores de desempenho do próprio 
CSC, etc. 

Outro resultado neste campo de gestão de informações 
foi a intensificação do uso do BI (Business Intelligence) 
que já estava disponível, mas sub-utilizado para a ge-
ração de indicadores. Especialmente os indicadores do 
ciclo de recebimentos. 

Desta forma, diminuímos a dependência do uso de 
planilhas (ainda as temos) e tornamos automáticas as 
informações essenciais. No campo do contas a rece-
ber, um resultado devemos destacar: a conceituação 
dos indicadores. Antes tínhamos conceitos conflitantes 
ou limitados para a boa gestão. Passamos então a tra-
balhar com os seguintes indicadores de contas a rece-
ber: índice de recebimento, índice de contas em aberto, 
índice de glosa, índice de glosa recursada, índice de 
glosa não recursada, índice de glosa recuperada, índice 
de glosa em aberto e índice de contas em aberto. São 
informações que rastreiam a evolução “da vida” dos tí-
tulos a receber. O que dá instrumentos para a gestão 
completa do contas a receber, por isso passamos a 
chamar e processos de “ciclos”.

Esta iniciativa de definição de indicadores foi implanta-
da para todas as áreas financeiras. Todos os processos 
tem seus próprios indicadores devidamente monitora-
dos.

4. Cultura da prestação de serviços

O CSC, por sua própria definição, presta serviços mei-
os para os demais processos fins do hospital. Embora 
pareça obvio, este conceito precisa ser bem trabalhado, 
pois para que o serviço seja prestado com qualidade, 
algumas premissas precisaram ser estabelecidas. A 
primeira delas: o líder da área tem que ser respon-
sável por suas atividades e produtos. A segunda, e não 
menos importante, é definir que serviços prestamos. 
Nem sempre isto é tão obvio, especialmente para áreas 
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como controladoria e contabilidade. A terceira é definir 
métricas que meçam a volumetria e a qualidade dos 
serviços prestados. A equipe foi treinada a perceber 
a importância destes fatores. Ou seja, prestamos ser-
viços e por consequência temos clientes, que quere-
mos atendê-los eficientemente. Por fim, também foram 
definidos alguns requisitos que os próprios clientes de-
vem seguir para o que CSC tenha condições de 
prestar-lhes bons serviços, especialmente os relaciona-
dos ao contas a pagar e gestão de contratos.

Resultados nas áreas específicas

Foram definidos os seguintes ciclos de serviços abran-
gidos pelo CSC:

Ciclo de Controladoria e Contabilidade
- Contabilidade
- Tesouraria
- Gestão de custos

Ciclo de Pagamentos
- Central de documentos e cadastros
- Gestão de contratos
- Contas a pagar

Ciclo de Recebimento
- Contas a receber
- Recurso de glosas

Gestão do CSC e melhorias dos processos
- Centro de Excelência

1. Ciclo de recebimento 

A especialização das duas áreas do ciclo de recebi-
mento citada anteriormente está aprimorando significa-
tivamente o processo de gestão do contas a receber. 
É importante salientar que na fase de implantação do 
CSC foi identificada uma falha no índice de recebimen-
to. Com a correção da metodologia de coleta dos in-
dicadores e consolidação do processo e trabalho de 
equipe, registramos uma marcante recuperação dos 
níveis de recebimento. 

Esta informação é consolidada das 3 unidades e 
representa o recebimento das competências no prazo 
de 90 dias. Após este prazo, os recebimentos continu-
am. Mas adotamos este prazo como referência.

2. Ciclo de pagamentos

2.1 – Gestão de contratos

A inclusão da gestão de contratos entre os serviços do 
CSC resultou na centralização do controle de 100% dos 
contratos realizados pelas 3 unidades. Foram definidas 
normas para a elaboração dos contratos, modelos 
foram definidos para orientações ao gestor do contrato, 
fluxos foram estabelecidos. 

Foi feito um trabalho focado em treinar os usuários e 
digitalizar os contratos no portal colaborativo. Este tra-
balho ainda não está concluído, mas a ideia é que todos 
possam consultar os contratos de forma digital e numa 
única plataforma e acompanhar o andamento dos con-
tratos em tramitação. Com isto os ganhos resultantes 
foram: controle da validade dos contratos, segurança 
na liberação dos pagamentos dos serviços contrata-
dos, garantia de que o fluxo de aprovação está rigoro-
samente sendo seguido. 

2.2 – Contas a pagar

O conta a pagar centralizado passou a obedecer à nor-
ma de liberação de pagamentos que preconiza elemen-
tos que devem constar dos documentos que habilitam 
os pagamentos, tais como identificação correta do hos-
pital, carimbo e assinatura do responsável, se alçada 
está sendo obedecida, ordem de compras gerada pelo 
sistema de compras, etc. Todos estes elementos de-
vem ser checados rigorosamente para que o pagamen-
to seja processado. Além deste aspecto de segurança, 
este setor passou a monitorar o risco de protesto. O 
que protege contra danos à imagem institucional. 

Como protestos podem se originar de falhas de en-
caminhamento das notas fiscais por parte do cliente 
interno, o contas a pagar desenvolve atividades edu-
cativas para diminuir a incidência de documentos en-
viados em atraso, o que tem gerado bons resultados.

Alguns outros indicadores foram adotados para moni-
torar o desempenho desta área, como por exemplo, o 

1

2

3
4
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volume de pagamentos em cheques, que diminuímos 
expressivamente em função do tempo dispendido na 
sua execução e do risco.

2.3 – Central de documentos e cadastros

Este setor pode ser considerado o termômetro da 
aderência corporativa às normas, pois é nele que é 
checada a “qualidade” dos documentos que chegam 
de todas as unidades. Através dele foram divulgados 
os requisitos a todos os clientes internos quanto à ne-
cessidade de adequação à norma, como por exem-
plo, a necessidade de carimbo e assinatura, a verifi-
cação dos dados das notas, o prazo certo para o 
envio (exemplo: cobrança de serviços só pode ser 
encaminhada até o dia 25 de cada mês em razão do 
recolhimento dos impostos). Além desta atribuição, a 
central de documentos faz a gestão de todos os docu-
mentos legais dos 3 hospitais. Aliás, a própria definição 
do que seja um documento legal e seu inventário, já 
foi um enorme resultado. Todos eles foram cataloga-
dos, sua validade passou a ser monitorada, seus 
responsáveis definidos, o órgão expedidor bem como 
os contatos dentro destes órgãos foram identificados e 
registrados. Deste modo, todo o conhecimento acerca 
das regularizações deixou de ser atributo de uma pes-
soa, que poderia levar consigo este conteúdo em caso 
de qualquer tipo de ausência, e passaram a ficar 
registradas e catalogadas, isto nos permite flexibili-
dade, rastreabilidade e é um excelente instrumento 
para treinamentos. 

3. Ciclo de controladoria e contabi-
lidade

O grande ganho nesta área, como já dito, foi exata-
mente a implantação das normas de aprovação e alça-
das, que deram um forte impulso no amadurecimento 
corporativo. Mas, além disto, um fato marcante que 
passou a fazer parte da própria rotina do gerente 
da área foi a adoção da prática de visitação das 
áreas clientes do CSC. Nestas visitas, ocorre a 
melhoria do processo de comunicação, a clarificação 
das normas, a solução de dúvidas, a adaptação ou 
acerto dos fluxos implantados. Esta troca é extrema-
mente rica para o aprimoramento dos processos 
e ajuda a criar a imagem que queremos dar ao 
CSC. Não a de um órgão burocrático e distante, 
mas a de uma estrutura corporativa que norma-
tiza e força o seu cumprimento, porém que 

existe para servir e colaborar. Neste sentido 
todos ganham. Alias, o que se percebe nestes movi-
mentos de aproximação é que as pessoas são carentes 
de orientação. Ninguém se nega a seguir uma norma 
ou um fluxo apenas porque é contra. Normalmente, as 
pessoas agem assim quando desconhecem o porque 
das coisas ou se sentem “atropeladas” por decisões e 
decisores que não as ouvem.

Outros resultados bastante relevantes foram regis-
trados em razão dos indicadores e metas criados 
para a própria controladoria. Os principais produ-
tos da área de controladoria são informações. Assim, 
definimos quais seriam os relatórios institucionais que 
mensalmente devem ser disponibilizados para os ges-
tores dos hospitais e o prazo em que eles deveriam ser 
publicados, Isto se transformou em meta para a equipe 
da contabilidade, da tesouraria e da gestão de custos e 
os prazos definidos foram resumidamente os seguintes:

- Balancete – até 3 dias úteis após 
  o fechamento do faturamento;

- Relatório de saldo de caixa – Primeiro 
  dia útil do mês;

- Relatório de resultado de caixa – Terceiro
  dia útil do mês;

- Relatório de atividades – Quinto dia útil 
  após o fechamento do balancete.

Importante frisar que antes não havia padronização de 
datas para emissão destes relatórios, o que prejudicava 
as análises. Uma grande melhoria registrada foi a ante-
cipação da data de emissão do balancete e por conse-
quência dos outros relatórios que dele dependem como 
o relatório de atividade e dos custos setoriais. Antes o 
balancete era fechado ao redor do dia 15 e passou a 
ser emitido até o dia 10 de cada mês. Nossa meta para 
2012 foi para emissão até o dia 8 de cada mês.

4. Centro de excelência

O centro de excelência não é propriamente um ciclo 
de serviços. Sua função é monitorar o desempenho do 
próprio CSC e contribuir com o processo de melhoria 
contínua.

Os grandes ganhos registrados nesta área foram o 
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desenvolvimento dos indicadores, sua automação (para 
os que foram possíveis neste momento), a criação de 
um painel de controle geral de todas as métricas de 
desempenho de cada ciclo de serviços dentro do CSC. 
Importante salientar que todos os indicadores possuem 
um registro de sua construção, onde sua fórmula e 
atributos estão padronizados. O grande ganho desta 
iniciativa é mais uma vez o controle do conhecimento 
e a padronização das métricas para ganharmos em 
comparabilidade e possibilidade de praticarmos bench-
marking. 

5. Comentários finais

Considero que este projeto é inovador na área hos-
pitalar, pois não tenho conhecimento de outro similar 
no mercado nacional. Existem, certamente, cases no 
mercado sobre a criação de núcleos de serviços cor-
porativos. Porém, um projeto que seguiu a metodologia 
preconizada para um CSC, somente na rede de Hospi-
tais São Camilo de São Paulo. Importante salientar que 
as grandes empresas de outras indústrias possuem 
seus CSC´s bem avançados o que lhes permite uma 
otimização de recursos e a capacidade de anexar no-
vos negócios de forma sistematizada e sem traumas. 
Ou seja, esta é a vanguarda para a gestão de serviços 
administrativos financeiros e isto virá para a área hos-
pitalar com mais força a partir dos movimentos de in-
corporações que crescerão em nossa indústria. A rede 
São Camilo, já estará preparada para isto. Participamos 
de uma pesquisa elaborada para aferição do nível de 
maturidade dos CSCs e nossa classificação ficou um 
pouco acima da média dos CSCs instalados a menos 
de 2 anos. Isto para nós é motivo de satisfação, pois 
temos a certeza de que o trabalho foi bem feito.

Como havia dito anteriormente, o que reafirmo como 
o resultado mais importante de toda esta iniciativa, a 
implantação deste projeto teve a capacidade de 
transformar a cultura da empresa. O que não é 
pouca coisa. A empresa está mais forte para enfren-
tar os constantes desafios do mercado. Lógico que o 
momento político ajudou, mas penso que aproveitamos 
integral e intensamente o momento histórico.



Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. 
Nada como ter um grande hospital perto de você.

O que um hospital precisa ter para conquistar a sua confiança? Na Rede 
São Camilo, além de profissionais especializados, atendimento solícito e 
certificações internacionais de qualidade, temos uma completa infraestrutura 
para consultas, exames, internações, cirurgias e atendimento emergencial. 
E, com o plano de expansão da Rede São Camilo, você tem ainda mais 
serviços à sua disposição.

Pronto-Socorro:•	  pronto atendimento a qualquer hora, com agilidade, 
conforto e privacidade, em uma estrutura moderna.

UTI:•	  com diferentes especialidades e assistência multidisciplinar para os 
pacientes que precisam de cuidados intensivos na sua recuperação.

Centro	Cirúrgico:•	  preparado para cirurgias de alta complexidade e cirurgias 
minimamente invasivas, com salas amplas e completa tecnologia 
médico-hospitalar.

Oncologia:•	  pacientes de alta complexidade merecem cuidados de 
especialistas. E o São Camilo está preparado para tratar o paciente oncológico 
com tecnologia, excelência médica e cuidados humanizados tanto para ele 
quanto para a família.

Centro	de	Diagnóstico:•	  diagnóstico por imagem, hemodinâmica e mais 
de 400 tipos de exames para apoio à terapia.

Nossa missão é cuidar da vida
Conheça nossas Unidades no 

www.saocamilo.com

Unidade	Pompeia
Av. Pompeia, 1178 • (11) 3677-4444

Unidade	Santana
Rua Voluntários da Pátria, 3693 • (11) 2972-8000

Unidade	Ipiranga
Rua Pouso Alegre, 01 • (11) 2066-7000

Acreditação Internacional
Joint Commission

Pompeia

Acreditação com Excelência
ONA nível III

Pompeia I Santana I Ipiranga

Acreditação Internacional
Canadense

Pompeia I Santana

Nossas Certificações

Dr. Fábio Luís Peterlini

Responsável Técnico Corporativo

CRM-SP 54289

Unidade Pompeia - maquete da obra

Unidade Santana - maquete da obra

Unidade Ipiranga - maquete da obra



Está chegando o livro de Carlos Magalhães sobre 
Centro de Serviços Compartilhados. 

Confira mais em: www.xmagazine.co


